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Bulgaria! 
Värikäs seikkailunne
Tai kaunis satu...
Tervetuloa!



Jos olette koskemattoman 
luonnon ystävä voimme taata, 
että tulette ikuisesti palaamaan 
muistoissanne Pirin-, Rila- ja 
Rodopivuorten alppihuipuille, 
sinisille järville, ihailemaan niiden 
runsasta kasvi- ja eläinmaailmaa. 
Balkan-vuoristo leikkaa 
pituussuunnassa koko Bulgarian, 
ja pääkaupunki Sofia levittäytyy 
Vitosha-vuoren juurelle. Vuorten 
kätköissä on piilossa ainutlaatuisia 
rakennustaiteellisia reservaatteja.

Löytäkää Bulgaria – uskomaton sekoitus luontoa, 
muinaiskulttuuria, hoitavia lähdevesiä ja lämmintä merta... 
Avatkaa silmänne ja sydämenne vastaanottamaan ja 
nauttimaan uskomattomasta balkanilaisesta värikylläisyydestä, 
kukerijuhlien taianomaisesta värikkyydestä, kirjavista 
kansallispuvuista, rodopilaisista lauluista ja bulgarialaisen 
luonnon henkeäsalpaavasta kauneudesta.

Johtuen Bulgarian sijainnista Euroopan 
ja Aasian risteyskohdassa maa on 
aarreaitta, jossa on samanaikaisesti 
koettavissa traakialainen, bysanttilainen 
ja roomalainen kulttuuri. Teitä odottavat 
loistavat traakialaiset aarteet, Karanovon 
hauta, traakialaiset hautakummut ja 
muinaiset roomalaiset amfiteatterit...

Bulgaria
Löydä

Sliven

Pirin

Melnik

Kaliakra

Bulgariassa on mahdollista nauttia neljän eri vuodenajan 
tuomista iloista – tuoksuvasta keväästä, helteisestä 
kesästä, kultaisesta ja hedelmällisestä syksystä, ja 
lumivalkoisesta talvesta. Jokainen vuodenaika on kaunis 
omine erilaisine elämyksineen. Ja näitä elämyksiä riittää 
kaikille – niin extreme-urheilulajien harrastajille kuin 
kauniiden maalaisravintoloiden ja värikkäiden juhlien 
ihailijoille, ainutlaatuisten luonnonnähtävyyksien ja 
vanhan kulttuurin etsijöille...

Bulgaria on kuuluisa 600 hoitavasta mineraalistaan. Bulgarian 
erottaa muista kylpyläkohteista se perustavaa laatua oleva tosiasia, 
että maan ilmastollisesti suotuisista resursseista sekä hoitavasta 
kylpylätoiminnasta on mahdollista nauttia yhdellä kertaa, yhdessä ja 
samassa paikassa, olosuhteissa, joissa yhdistyvät ns. vuoristo- ja meri-
ilmasto. Hienot luonnonolosuhteet ja nykyaikaiset kylpylälaitokset 
tekevät Bulgariasta halutun kylpyläkohteen.

BULGARIA
Keski-Balkan



Muinaiset Bulgarian pääkaupungit! Pliska, 
Veliki Preslav, Veliko Tarnovo... Mahtavan 
valtiovallan, kukoistavan kulttuurin ja 
kansallisen omanarvontunnon suurenmoiset 
todistuskappaleet. Linnat, linnoitusten muurit, 
basilikat... ja paljon aikojen mukanaan tuomaa 
viisautta!

Bulgarian matkanne tärkeimpiin 
pysähdyspaikkoihin kuuluvat eittämättä 
UNESCO:n maailmanperintölistalla olevat Bulgarian 
kulttuurin ainutlaatuiset muistomerkit. Bojanan 
kirkko suurenmoisine seinämaalauksineen, Madaran 
hevosmies – Euroopan suurin kallioon hakattu 
reliefi, Kazanlakin hautakumpu – traakialaisen 
kulttuurin symboli, Ivanovon kalliokirkot – 
vaikuttava kallioon hakattu rakennusmuistomerkki, 
Sveshtarin hautakumpu, Rilan luostari, Nessebarin 
vanha kaupunki...

Kulttuuriaarteita
Bulgarian mailla

BorovoMadaran hevosmies

Veliko Tarnovo

Sveshtarin hautakumpu

Tyypillinen traakialaisen aristokraattisen kulttuurin piirre oli suurten hautajaisten 
järjestäminen monumentaalisilla hautausmailla tai mahtavien maanpäällisten 
hautakumpujen sisällä. Erityisen vaikuttavia ovat Kazanlakin ja Aleksandrovon 
hautakumpujen seinämaalaukset. Toinen traakialaisen hautakulttuurin 
mestarinäyte on Sveshtarin hautakumpu, jossa on suurenmoiset karyatidejä 
esittävät reliefit.

Bulgarian uudet arkeologiset sensaatiot! 
Perperikon – tuhansien vuosien takainen 
kuuluisa Dionysos-jumalan palvontapaikka; 
Starosel, kaakkois-Euroopan suurin 
traakialainen temppeli-hautausmaa tai 
Odryssien kuninkaan Teresin uskomaton 
kultainen hautanaamio... Ostryshan 
haudan suurenmoiset muotokuvat ja 
Tatul – muinaisten traakialaisten jumalien 
uhripaikka. Ja uusin sensaatiomainen löytö – 
Pyhän Johannes Kastajan pyhäinjäännökset, 
jotka löydettiin Pyhän Johanneksen saarelta 
Sozopolin kaupungin lähistöltä.

Muinaiset traakialaiset ja heidän aarteensa! 
Tunteita herättävä tapaaminen yli kaksi ja 
puoli tuhatta vuotta sitten eläneiden ihmisten 
hienostuneiden ja ylellisten elintapojen kanssa. 
Kaikkein kuuluisimmat ovat Panagjurishten, 
Rogozenin, Valchitranskin ja Letnishkon aarteet. 
Borovosta peräisin olevien juomasarvien 
taiteellisuus hämmästyttää! Ja vanhimmat 
Euroopasta löydetyt työstetyt kultaesineet ovat 
peräisin Varnan nekropolilta eli hautausmaalta – 
yli 6000 vuoden takaa.
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Kazanlakin hautakumpu

Bojanan kirkko

Teresin naamio



Bulgarian luostarit ja kirkot ovat 
merkittäviä, etenkin Rilan, Bachkovon, 
Trojanin, Rozhenin, Preobrazhenskin 
luostarit, ”Pyhän Jumalanäidin kirkko” 
Pazardzhikin kaupungissa, ”Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko” Banskossa 
ja monet muut. Vierailunne Aladzhan 
luostarin salaperäiseen maailmaan tai 
Besarbovskin luostariin jäävät varmasti 
mieleenne lomanne kohokohtina.

Hengästyttävä matkamme jatkuu vanhojen ns. bulgarialaista 
renessanssia edustavien kodikkaiden talojen, menneen maailman 
tunnelmaa henkivien kauniiden kirkkojen ja hiljaisten luostareiden 
kautta eteenpäin. Jotkut luostareista ja kirkoista ovat vaikuttavia 
ainutlaatuisen arkkitehtuurinsa vuoksi, toiset arvokkaiden ikoniensa ja 
mestarillisten seinämaalaustensa vuoksi, jotkut taas sijaintinsa vuoksi –
Bulgarian valokuvauksellisimmissa maisemissa sijaiten.

Rakennustaiteellisia mestariteoksia – 
taloja, kirkkoja, luostareita

Rilan luostariRilan luostari

Pyhän Yrjön rotunda – Sofia

Glozhenin luostari

Vanha kaupunki – Plovdiv

Antiikin aikainen teatteri – Plovdiv

Kaupungit ja kylät kuten Plovdiv, Bansko, Rozhen, Melnik, 
Kovachevitsa ja Arbanassi ovat täynnä kultuurimuistomerkkejä ja 
vanhoja taloja todistaen maamme rikkaasta historiasta. Jokainen 
vanha kaupunki tai kylä kertoo oman tarinansa. Plovdiv on yksi 
maailman viidestä vanhimmasta kaupungista. Banskon kaupungin 
suosio taas johtuu kaupungin erinomaisista hiihtomahdollisuuksista 
ja sen traditionaalisesta kansanperinteestä, vanhasta bulgarialaisesta 
arkkitehtuurista, sekä maukkaasta perinteisestä ruoasta, jota tarjotaan 
Banskon kuuluisissa kansanravintoloissa, mehanoissa.

Trjavnan, Koprivshtitsan, Eteran, Zheravnan ja Bozhentsin kylät ovat 
suurenmoinen yhdistelmä mahtavaa bulgarialaista luontoa, omaperäistä 
vanhaa arkkitehtuuria ja jäljittelemätöntä kansallista ruokaa. Näiden 
kylien jokainen talo on itsessään kansallinen kulttuurimuistomerkki sekä 
yli 150-220 vuotta sitten eläneiden paikallisten arkkitehtien nerokkaiden 
ajatusten tulos.

BULGARIA
Melnik

Kovachevitsa



Katsokaa kuinka maalauksellisia 
ovat bulgarialaiset ruoat! Niihin on 
kerätty kaikki luonnon lämpimät 
sävyt silmiä ja sielua hellimään. 
Paprikat, porkkanat, sellerit, 
herneet, sipulit, okrapavut, 
perunat – kaikki bulgarialaisen 
perheenemännän kasvimaan 
tuotteet löytävät tien hänen 
kattilaansa. Liha on oleellinen 
ja rakastettu osa bulgarialaista 
ruoanlaittoa. Grillattuna grillissä 
tai uunissa, vihannesten kanssa 
valmistettuna, leivitettynä, 
keitettynä – se kuuluu aina asiaan...

Kaikkissa bulgarialaisen keittiön 
ruoissa yhdistellään tuoreita 
kunkin käsillä olevan vuodenajan 
tuotteita ja puutarhan, pellon 
tai vuoriston makuja ja tuoksuja. 
Bulgarialaiset ruoat rakastavat 
mausteita!

Keväisin ja kesäisin valmistetaan 
kevyempiä vihannesruokia, 
mutta kylminä talvipäivinä 
syödään enemmän lihaa, erilaisia 
pikkelsejä, hapankaalia. Ruoat 
ovat hyvin terveellisiä, sillä suurin 
osa niistä valmistuu savipadoissa 
uunissa matalalla lämpötilalla 
muhien.

Bulgarialaiset rakastavat maukkaita ruokia, hyvää viiniä ja rakiaa, 
sekä ruokailua ylipäätään Mutta kaikkein tärkeintä on tietysti 
rakkaista ystävistä koostuva hyvä pöytäseura. Teitä odottavat 
kauniisti katetut pöydän antimet, sanoinkuvaamattomat tuoksut 
ja maut, iloinen etelämaalainen pöytäseurue kodikaan sievässä, 
kukkien ympäröimässä pihassa tai eteenne levittäytyvän vuoren 
juurella.

Juustopiirakka eli banitsa on yksi 
tunnetuimmista bulgarialaisista 
erikoisuuksista. Jauhoista, 
kotitekoisesta voista ja munista 
valmistetun banitsan ihana uunista 
tulviva tuoksu on mitä houkuttelevin. 
Banitsoja on kaikenlaisia – juustosta, 
kurpitsasta ja pähkinöistä, omenoista 
leivottuja...

Bulgarialaisella jugurtilla on 
poikkeuksellisen suotuisa 
vaikutus ihmisen terveyteen. 
Se tasapainottaa vatsan 
mikrofloraa, erottelee 
haitalliset aineet ja vahvistaa 
immuunijärjestelmää. Jugurttia 
oli olemassa jo traakialaisten 
aikaan – yli 4000 vuotta ennen 
ajanlaskumme alkua.

Viini ja ruoka

Kodikkaista maalaistaloista löydätte hiljaisuuden, rauhan ja voitte 
viettää todellisen lepoloman. Talot ovat viehättäviä, kukkien peitossa tai 
kasvimaiden ympäröimiä. Ja näillä kasvimailla kypsyvät uskomattoman 
maukkaat punaiset tomaatit, viinirypäleet, persikat, paprikat ja monet 
muut hedelmät ja vihannekset, jotka ovat terveellisiä ja niin herkullisia! 
Muistakaa maistaa myös meripihkanväristä hunajaa... todella maukasta ja 
terveellistä!

Bulgaria on kuuluisa viineistään. Etelän aurinko, hedelmällinen maaperä, 
vanhat traakialaisilta perityt traditiot ja suuri annos ammattitaitoa, sekä 
myös rakkautta ovat syy  bulgarialaisten viinien suosioon maailmalla. 
Viininviljelijät ja -valmistajat kiinnittävät erityistä huomiota tyypillisiin 
bulgarialaisiin viinilaatuihin, joista vanhin on Mavrud, jota jo muinaisista 
ajoista lähtien on tuotettu ainoastaan Bulgariassa. Struman laaksossa 
viljellään paikallista lajia Shiroka melnishka lozaa, Cabernet Sauvignon- 
ja Merlot-lajikkeita. Näille viineille ovat tyypillisiä lämpimät etelän 
vivahteet viinin tuoksussa  ja täyteläinen maku.
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Vuoristokiipeily, lautalla laskeminen, retkeily ja vaellus, 
riippuliito, vuoristossa ratsastaminen... Jos etsitte seikkailua 
ja henkeäsalpaavia kokemuksia, voitte olla varmoja, että 
niitä löytyy Bulgarian vuoristoista sopivissa erissä ja kullekin 
sopivassa mittakaavassa.

Vuoristojoet, vesiputoukset, 
neitseellinen luonto ja lukemattoman 
monet valtelumahdollisuudet 
odottavat teitä Bulgarian 
vuoristoissa. Luonnon reservaatteja 
on kymmeniä, suuret alueet 
Pirin-, Rila- ja Balkan-vuoristoista 
on julistettu kansallispuistoiksi. 
Pirin-vuoriston kansallispuisto ja 
Srebarnan lintureservaatti on otettu 
UNESCO:n maailmanperintölistalle.

Vitosha, Rila, Pirin ja Rodopivuoret, sekä niiden äärellä mahtavan 
Balkan-vuoriston siluetti. Vuoria on muitakin – pienempiä, jotka nekin 
sopivat erinomaisesti vaelteluun ja kävelyretkiin. Ja jos tosissanne 
lähdette Bulgarian vuoria laskemaan saatatte päästä jopa lukuun 37...

Maassa on yli 400 korkealla 
sijaitsevaa vuoristojärveä, 
jotka pienien sinisten helmien 
lailla on siroteltu Rila-, Pirin- ja 
Balkan-vuoristojen laaksoihin. 
Ne jäävät varmasti mieleenne 
vaellusmatkaltanne vuoristoon.

Bulgarian vuoret

Rila-vuoristo

Pirin

Belogradchikin kalliot

Vuoristovaelluksellanne teidän täytyy ehdottomasti käydä ainakin yhdessä 
maan kuuluisimmista luolista, joita Bulgariassa on yli 6000. Kaikkiin ei 
tietenkään pääse, mutta luultavasti teille riittää Jagodinan ja Devetashkan, 
Maguran, Sjeva dupkan, Snezhankan, Ledenikan, Paholaisenkurkun-luolien 
ihaileminen... Joissakin luolissa on nähtävissä yli 5000 vuoden takaisia 
luolapiirroksia.

Upeat vesiputoukset, maalaukselliset kanjonit taivaaseen asti kurkottavien 
korkeiden kalliomuodostelmien välissä ja järvet, joiden kristallinkirkkaaseen 
veteen heijastuvat läheiset vuorenhuiput... Ne ovat vain pieni osa 
luonnonnähtävyyksistä, joita kohtaatte Bulgarian vuoristoissa risteilevillä 
luontopoluilla.

BULGARIA
Devetashkan luola

Magura



Euroopan eteläosassa olevan maantieteellisen sijaintinsa 
ansiosta Bulgaria ja maan talviurheilukeskukset saavat 
aimo annoksen kirkasta aurinkoa ja upeanvalkoista lunta.

Bansko, Borovets, Pamporovo – 
Bulgarian talviurheilukeskukset! 
Moderni ja nykyaikanen 
infrastruktuuri, upeat rinteet, 
hiihtohissit, kokeneet 
hiihdonopettajat sekä kodikkaat 
teekuppilat ja ravintolat tekevät 
talvilomastanne takuulla 
unohtumattoman.
Bulgarian talviurheilukeskuksien 
rinteillä järjestetään eri 
alppihiihtolajien Euroopan- sekä 
maailmanmestaruuskilpailuja. 
Mahtavien urheilumahdollisuuksien 
lisäksi talviurheilukeskuksissa 
on myös loistavat olosuhteet 
urheilun jälkeiseen rentoutumiseen 
läheisten hotellien kylpylä- ja 
hemmottelukeskuksissa.

Bulgarialla on toisetkin 
kasvot – lumisen talvipeiton alla 
uinuvat, kauniit bulgarialaisen 
renessanssin aikaiset talot. 
Suosittelemme ehdottomasti 
talvisia tuttavuuskäyntejä Eteraan, 
Koprivshtitsaan, Trjavnaan, Shiroka 
Lakaan tai Plovdivin vanhaan 
kaupunkiin, joissa voitte kokea 
vanhan ajan arkkitehtuuria, 
ainutlaatuista balkanilaista 
elämänmenoa  sekä suuren 
annoksen romantiikkaa…
Ja kaikki tämä ihanuus, joka on 
täynnä savun, maukkaan ruoan 
ja kuuman rakian ääniä, värejä 
ja tuoksuja - tekee varmasti 
lomastanne värikkään ja 
unohtumattoman.

Bulgariasta
Talvisatuja

Bansko

Etera

Bulgarian vuoristojen talvinen kauneus on 
sanoinkuvaamatonta! Vuoret voivat näyttää karuilta tai 
jopa pelottavilta, mutta ovat samalla lumoavia auringon 
valaistessa niiden säteilevää lunta ja upeita rinteitä.
Rila, Pirin, Rodopit, ja näiden vieressä ylpeästi kohoava 
Balkan-vuoristo. Ja Sofian kävijöille tiedoksi, Vitosha-vuori 
on vain askeleen päässä!

Mikäli päätätte yhdistää 
aktiivisen talviloman 
kongressiturismiin – Bulgaria 
on paikkanne! Hiihtorinteet 
ja ilmasto sopivat eri 
mieltymyksiä omaaville ja 
eritasoisille vierailijoille. Teitä 
odottavat loistoravintolat, 
konferenssitilat, kylpylä- ja 
kuntokeskukset, sekä rikas 
kulttuuriohjelma…

BULGARIA



Nyt urheillaan! Bulgarian upeilla rannoilla 
voitte juosta ja pelata rantalentopalloa, 
jotka hyvän kunnon ja sorean vartalon 
lisäksi tuottavat teille varmasti myös 
huvia ja nautintoa. Uinti, surffaus, 
sukellus, vesijetillä ajelu, vesihiihto – 
urheilulomallanne voi olla monet eri kasvot. 
Päivästä toiseen paistava aurinko, vesi ja 
urheilu voivat muovata teistä taideteoksen!

Bulgarian muinaiskulttuuri! Täällä, meren 
äärellä – tutustukaa Aladzhan luostarin 
ainutlaatuiseen tunnelmaan tai Sozopolin 
lähellä sijaitsevaan menneisyyden 
kaikuja kertaavaan Apolonia Pontikaan… 
Nessebarin vanha kaupunki puolestaan 
kuuluu  UNESCO:n maailmanperintölistan 
suojelukohteisiin. Mutta Bulgarian 
kulttuurilla on myös nykyaikainen puolensa – 
festivaalit, konsertit, näyttelysalit.

Varna, Aurinkoranta, Kultahietikko, 
Albena, Nessebar, Pomorie – arvokkaan 
kaulakorun lailla säihkyvät ylellisten 
rantalomakohteittemme valot. Valinnanvaraa 
on paljon – ylellisyyden ja yöelämän ystäville 
sekä hiljaisista rantolomista pitäville luonnon 
ja muinaisen kultuurin keskellä.

Bulgarian Musta meri on maaginen paikka! Täällä yhdistyvät 
lämmin meri, hemmotteleva aurinko ja muinainen kulttuuri… 
Rannat ovat täynnä silkkistä hiekkaa, joka vähitellen vajoaa meren 
syleilyyn. Aurinkoa on paljon. Jos lisäämme tähän ihanuuteen uudet 
luksushotellialueet tai pienen leppoisat  merenrantakaupungit ja -kylät, 
taideteoksemme on valmis. Merenrantalomanne voi lähteä käyntiin!

Upea ja laadukas 
Mustan meren rannikko

Primorsko

Nessebar

Diskot, yökerhot, ravintolat ja romanttiset baarit rannalla tuovat 
dynamiikkaa hyvään oloonne. Meri, hiekka, upeat matkailu- ja huvittelualueet 
sekä veneretket antavat teille mahdollisuuden nauttia lomastanne täysillä 
kierroksilla. Antakaa valta tunteillenne!

Huvipursia, golfia, kultaista hiekkaa, 
maukkaita juomia ja loputonta elämänhalua! 
Avatkaa sydämenne ja silmänne Mustan 
meren lomakohteille, joissa elämä on 
loputonta  juhlaa. Ja varatkaa aikaa 
romanttisiin vierailuihin Sozopolissa, 
Balchikissa, Kaliakran niemimaalla.

BULGARIA



Bulgaria on maa jossa on eniten mineraalilähteitä maailmassa 
Espanjan jälkeen. Tähän mennessä maasta on löydetty ja tutkittu 
yhteensä 600 mineraalilähdettä, joista yli 80 % on parantavia 
ominaisuuksia ja joiden veden lämpötila vaihtelee  20 – 101 
Celsius-asteen väillä. Suurin osa maamme mineraalivesivaroista 
on hyvin syvällä maan uumenissa, mikä takaa vesien puhtauden.

Bulgarian etu muihin kylpyläkohteisiin verrattuna 
on se, että maan ilmastollisesti suotuisista 
resursseista sekä hoitavasta kylpylätoiminnasta 
on mahdollista nauttia yhdellä kertaa, yhdessä 
ja samassa paikassa, olosuhteissa, joissa 
yhdistyvät ns. vuoristo- ja meri-ilmastonn 
parhaat puolet. Mahtavan luonnon lisäksi teitä 
odottavat Velingradin, Hisarjan, Kjustendilin, 
Devinin, Pomorien ja Sandanskin uudet ylelliset 
kylpylähotellit...

Huolehdimme kauneudestanne 
monella eri tavalla. Käytämme 
apuna erilaisia hemmottelevia 
eteerisiä öljyjä, hunajaa ja 
tietenkin – asiantuntijoidemme 
ammattitaitoa.

Kauneutta ja terveyttä  
600 kivennäisvesilähteestä

Sapareva banja

Hisar

Ja jos tulette Bulgariaan nauttimaan maan kivennäisvesilähteiden 
ihmeitätekevästä voimasta ja uusien ylellisten kylpylöiden 
mukavuudesta löydätte samalla monia lepo- ja huvitusmahdollisuuksia 
mm. hiihtoa ja lumilautailua talvisin, kultaisia merenrantoja kesäisin, 
korkeita vuoria upeine näköaloineen ja yhä edelleen neitseellistä 
luontoa...

Velingradissa sijaitsee Bulgarian suurin 
kuumien lähteiden keskittymä. Näiden 
lähteiden kemiallinen koostumus on parannus- 
ja hoito-ominaisuuksiltaan parhaimpia 
koko maassa. Suolaisten kuumien lähteiden 
vettä käytetään erilaisten liikuntaelin-, 
perifeerisen hermojärjestelmän-, hengitystie-
elinsairauksien, ruoansulatusongelmien ym. 
hoitoon. Jumala on lahjoittanut Bulgarialle 
toisenkin lahjan – nimittäin parantavan 
mudan, hoitavan mudan (peloid), turpeen 
ja bentoniittisaven. Pomorie, Karlovon 
mineraalikylpylä ja Marikostino ovat 
kuuluisimpia paikkoja, joissa voitte nautta 
hoitavista savikylvyistä.

BULGARIA



Perinteiset bulgarialaiset 
kansanjuhlat ja traditiot ovat 
uskomaton sekoitus kirkkaita 
värejä ja ääniä, pakanallista 
ja kristillistä symboliikkaa. 
Jos teillä on mahdollisuus 
osallistua henkilökohtaisesti 
esim. seuraaviin bulgarialaisiin 
kansanperinnejuhliin 
kuten bulgarialaiset häät, 
nestinaritanssi (tanssi palavan 
hiilloksen päällä), kukerijuhla, 
Trifon Zarezan-juhla, Enjova 
bulja (bulgarialainen Halloween), 
koleduvane (joulun aikaan), 
lazaruvane  peperuda, German, 
voitte olla varmoja, että 
muistonne näistä tapahtumista 
jäävät mieleenne ikuisiksi ajoiksi.

Ruusuöljyä tuottava ruusu 
ja yrtit ovat tärkeä osa 
bulgarialaista perinnettä.
Tulkaa toukokuun lopussa 
Kazanlakiin, Karlovoon tai 
Kaloferiin, jossa vietetään 
perinteistä ruusujuhlaa.

Hyvin tärkeitä Bulgarian 
kulttuurielämässä ovat kansalliset 
ja kansainväliset kansanlaulu- 
ja kansanmusiikkifestivaalit – 
kansainväliset kansanmusiikkifestivaalit 
Burgasin ja Plovdivin kaupungeissa, 
Smoljanin kaupungin lähellä 
Rozhenissa ja Koprivshtitsan 
kaupungissa pidettävät kansalliset 
kansanmusiikkijuhlat ja monet muut. 
Tapahtumat ovat uskomaton sekoitus 
perinteitä, lahjakkaita taiteilijoita 
ja värikylläisyyttä!

Bulgaria
Ainutlaatuinen Tyypillisesti bulgarialaiset traditiot ja tavat liittyvät kotiin, 

perheeseen, lapsiin... joulun aikaan vietettävät juhlat, 
pääsiäisvehnäset ja värikkäät kananmunat, nimipäivät ja 
häärituaalit...kaikkiin niihin, kuin kirjavaan bulgarialaiseen 
mattoon, on kudottu ainutlaatuinen bulgarialainen sielu ja 
identiteetti.

Voimme kertoa Bulgariasta ja maan vieraanvaraisuudesta 
vielä paljonkin. Mutta se ei riitä! Teidän täytyy itse tulla tänne 
maalaamaan oma taulunne Bulgariasta omilla silmillänne ja 
sydämellänne. Tulkaa ihailemaan uusia kauniita maisemia, 
istuutukaa pöytään ja maistelkaa erilaisia viinejä, kuunnelkaa 
taianomaisia perinteisiä lauluja... Sitten voitte palata kotiin, 
täysin ja tyytyväisin sydämin, ja kun kaipuunne Bulgariaan 
yltyy liian suureksi... älkää epäröikö... vaan tulkaa uudelleen! 
Odotamme Teitä!

Pakanalliset tavat liittyvät kristillisiin rituaaleihin 
unohtumattomalla tavalla. Ja katsoessasi kukereita – 
tansseillaan pahoja henkiä poisajavia miehiä, joilla on 
pelottavat naamiot ja puvut tai nestinareja, jotka tanssivat 
paljain jaloin palavan hiilloksen päällä – olet varmaan samaa 
mieltä kanssamme siitä, että tuo kaikki on täyttä taikaa!
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HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Bulgarian valtiojärjestelmä:

Pääkaupunki: 

Virallinen kieli:  

Uskonnot: 

Aikavyöhyke:  

Ilmasto:  

Rahanvaihto: 

Tärkeät puhelinnumerot: 

Lentokentät: 

Yhteystiedot: 

Parlamentaarinen tasavalta

Sofia (1,2 milj. asukasta)

Bulgaria, kirjoitus – kyrillinen

Ortodokseja (85 %), islamilaisia (8 %), muita (7 %)

GMT (Lontoo) + 2 tuntia, itä-Euroopan aikavyöhyke (Saksa) + 1 tunti. 

Leuto mannerilmasto, eteläisissä osissa – osittain välimerellinen. Tammikuun keskilämpötilat 

ovat -2 ja 2 C asteen välillä tasangoilla, vuoristoissa maks. -10 C astetta, heinäkuun 

keskilämpötilat ovat 19-25 C asteen välillä tasangoilla, vuoristojen korkeilla huipuilla n. 10 C 

asteen tienoilla. Sademäärät: 450-600 mm tasangoilla, vuoristossa korkeintaan 1300 mm.

Bulgarian LEVA on sidottu euroon, 1 EUR = 1,955 BGN.

Bulgarian maatunnus ulkomailta soitettaessa +359

Yhteinen eurooppalainen hätänumero: 112

Sofian lentokenttä: +359 2 937 22 11

Plovdivin lentokenttä: +359 32 601127

Varnan lentokenttä: +359 52 573 323

Burgasin lentokenttä: +359 56 870 248

Talous-, energia- ja turismiministeriö

Bulgaria, 1052 Sofia, Slavjanska nro. 8

Puh.keskus: +359 2 940 7001, faks: +359 2 987 2190

Sähköposti: e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org

Kansallinen matkailutiedotuskeskus

Sofia 1000, pl. Sveta Nedelja nro. 1

Puh: 02/933 58 11, 933 58 21, 933 58 26

Operatiivinen ohjelma: Alueellinen kehitys 2007-2013
www.bgregio.eu

Investoimme tulevaisuuteenne!

Projektin rahoitus saadaan Euroopan aluekehityssäätiöltä ja Bulgarian tasavallan valtion budjetista.

„Suunnitelma ilmaisesta taloudellisesta avusta BG 161PO001/3.3-01/2008 Matkailutuotteen tehokkaan kansallisen mainonnan tukeminen ja 
infromaatiopalveluiden parantaminen sopimuksen BG161PO001/3.3-01-4 mukaisesti seuraavaa projektia varten:

Bulgariaa matkailukohteena mainostavien mainos- ja informaatiomateriaalien laatiminen ja levitys.”

Bulgaria

Bulgaria! 
Värikäs seikkailunne
Tai kaunis satu...
Tervetuloa!



Tämä dokumentti on laadittu seuraavan projektin puitteissa: Bulgariaa matkailukohteena mainostavien mainos- ja 
informaatiomateriaalien laatiminen ja levitys, sopimus BG161PO001/3.3-01-4, jota Euroopan yhteisö rahoittaa Eurooppalaisen 
aluekehityssäätiön puitteissa operatiivisen ohjelman Aluekehitys 2007-2013 merkeissä. Talous-, energia- ja turismiministeriö eli 
taloudellisen avustuksen vastaanottaja, on kokonaisuudessaan vastuussa tämän projektin sisällöstä eikä tämän dokumentin sisältö 
missään tapauksessa vastaa Euroopan yhteisön ja sen hallitsevan elimen virallisen kantaa.

Talous-, energia- ja turismiministeriö

Bulgaria, 1052 Sofia, Slavjanska nro. 8

Puh.keskus: +359 2 940 7001, faks: +359 2 987 2190

Sähköposti: e-docs@mee.government.bg

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org
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